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ХАНБОГД 
ДАХЬ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТ
4-р нүүрт

БАЯН-ОВОО 
ДАХЬ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТ
8-р нүүрт

МАНЛАЙ 
ДАХЬ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТ
8-р нүүрт

ДАЛАНЗАДГАД 
ДАХЬ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТ
10-р нүүрт
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БАЙГУУЛАЛТ 
ӨРНҮҮЛСЭЭР 
БАЙНА
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Заллага

Галсангийн Батсүх
ТУЗ-ийн дарга

Армандо Торрес
Гүйцэтгэх захирал

“Оюу толгой” компанийн түнш-Баян-Овоо, Манлай, Ханбогд сумын ажилч хичээнгүй зон олон минь тавтай сайхан намаржиж 
байна уу. “Орон нутгийн сонин”-ыхоо тусгай дугаараар та бүхэнтэйгээ дахин уулзаж байгаадаа баяртай байна. Налгар намрын 
бэлгэт сайн өдөр “Оюу толгой” компанийн нээлттэй өдөрлөгийг хөрш гурван сумандаа зохион байгуулахаар шийдвэрлэсэн юм. 

Өмнө нь ч ийм үйл ажиллагааг та бид хамтран амжилттай зохион байгуулж байсан сайхан уламжлал, арвин туршлагатай 
билээ. Бид өнгөрсөн хугацаанд өмнийн говийн тогтовортой хөгжил, хүн ардын сайн сайхан амьдралын төлөө өрнүүлсэн бүтээн 

байгуулалтаа энэ дугаараар тоймлон хүргэж байна. Өмнийн говийн ард иргэд, аж ахуйн нэгж, албан байгууллагынхныг энэхүү 
нээлттэй өдөрлөгт идэвхтэй оролцохыг урьж байна. Та бүхний юу санасан есөн цагаан хүсэл сэтгэлчлэн бүтэх болтугай.
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Ханбогд 
Техник 

сургалтын 
төв

2.134.387

Ханбогд 
5км хатуу 
хучилттай 

зам
1.725.562

Ханбогд 
Иргэдийн 
хөгжлийн 

төв
2.224.917

Манлай 
Сумын 

Спорт зал
1.403.549

Ханбогд 
Усан хангамжийн 

байгууламж
5.900.000

Даланзадгад 
2 дугаар 

сургуулийн 
спорт заал

331.896

Ханбогд 
Халаалтын зуух 

1.8MBatt
123.586

Даланзадгад  
Соёл спортын 

цогцолбор
1.910.239

Ханбогд 
Ханбумбат 

нисэх 
буудал

33.000.000

Ханбогд 
Хил хүртэлх 
цахилгааны 

шугам
40.000.000 

Ханбогд 
"Галба" цэцэрлэгт 

хүрээлэн, 
тоглоомын талбай

980.513 

Ханбогд 
ОТ - Гашуунсухайт 
чиглэлийн хатуу 

хучилттай зам
120.000.000

Баян-Овоо 
Сумын Спорт 

зал
670.824

Ханбогд 
OT-Ханбогд 
чиглэлийн 

35kV Цахилгаан 
дамжуулах 

агаарын шугам, 
дэд станц 
4.471.401

Даланзадгад 
25, 26 дугаар 

цэцэрлэг
2.000.000

Манлай
Сумын уурын 

зуух
386.985

Ханбогд
640 хүүхдийн 
сургууль, 200 

хүүхдийн 
цэцэрлэг
2.532.206

Даланзадгад 
Политехникийн 
коллеж өргөтгөл, 

дотуур байр, 
техникийн 
лаборатори  

5.000.000

Баян-Овоо 
Сумын 

эмнэлэг  
453.281

Ханбогд 
ОТ - Ханбогд 

чиглэлийн зам
23.000.000

Ханбогд 
Сум дундын 
малын эрүүл 

мэндийн 
нэгдсэн төв  

451.736

ӨМНИЙН ГОВИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЗАРЦУУЛАЛТ (ам.доллараар)

2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он
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ХАНБОГД СУМАНД ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМ 
БАРИГДАЖ БАЙНА

- Оюу Толгой ХХК замын ажлыг санхүүжүүлжээ -

Оюу Толгой ХХК өнгөрсөн онд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд 
хайрган хучилттай 10 км зам барьсан 
билээ. Энэхүү ажлаа үргэлжлүүлэн 
5 км замыг хатуу хучилттай болгож 
байна. Замын ажлыг Оюу Толгой 
ХХК-ийн санхүүжилт, дэмжлэгээр 
“Авто замын тоног, төхөөрөмжийн 
түрээс” ТӨХК гүйцэтгэж байгаа юм. 
Гүйцэтгэгч компани 10 дугаар сарын 

2-ноос 26 машин тоног төхөөрөмж, 46 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлаа эхэлжээ. 
Мөн орон нутгаас найман хүн ажилд 
авсан байна. Монгол улсын замын 
холбогдох стандартын шаардлага 
хангасан уг замын ажил төлөвлөсөн 
хугацаандаа явагдаж байгаа бөгөөд 
цаг агаарын саатал гарахгүй бол ирэх 
11 дүгээр сарын дундуур ашиглалтанд 
орно. Оюу Толгой компани, Ханбогд 

сумын хооронд өнгөрсөн есдүгээр 
сард Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулсан. Энэ гэрээний дагуу 
таван томоохон ажлыг Оюу Толгойн 
дэмжлэг, санхүүжилтээр гүйцэтгэх аж. 
Үүний нэг нь Ханбогд сумын төвийн 5 
км замыг хатуу хучилттай болгох ажил 
юм.

  “Оюу толгой” компани Ханбогд сумын төвд 
хайрган хучилттай 10 км зам барьсан билээ. Энэхүү 
ажлаа үргэлжлүүлэн таван км замыг хатуу хучилттай 
болгож байна. Замын ажлыг “Оюу толгой” компанийн 
санхүүжилт, дэмжлэгээр “Авто замын тоног, 
төхөөрөмжийн түрээс” ТӨХК гүйцэтгэж байгаа юм. 
Гүйцэтгэгч компани  26 машин тоног төхөөрөмж, 46 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлаа эхлэв. Мөн орон нутгаас 
найман хүн ажилд авсан байна. “Оюу толгой” компани, 
Ханбогд сумын хооронд Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулсан. Энэ гэрээний дагуу таван томоохон ажлыг 
“Оюу толгой”-н дэмжлэг, санхүүжилтээр гүйцэтгэв. 
Үүний нэг нь Ханбогд сумын төвийн таван км замыг 
хатуу хучилттай болгосон ажил юм. 

ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО 
ЗАМ БАРИВ - 2011
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ХАНБОГД СУМАНД ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ ЗАМ 
БАРИГДАЖ БАЙНА

- Оюу Толгой ХХК замын ажлыг санхүүжүүлжээ -

Оюу Толгой ХХК өнгөрсөн онд 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын төвд 
хайрган хучилттай 10 км зам барьсан 
билээ. Энэхүү ажлаа үргэлжлүүлэн 
5 км замыг хатуу хучилттай болгож 
байна. Замын ажлыг Оюу Толгой 
ХХК-ийн санхүүжилт, дэмжлэгээр 
“Авто замын тоног, төхөөрөмжийн 
түрээс” ТӨХК гүйцэтгэж байгаа юм. 
Гүйцэтгэгч компани 10 дугаар сарын 

2-ноос 26 машин тоног төхөөрөмж, 46 
хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлаа эхэлжээ. 
Мөн орон нутгаас найман хүн ажилд 
авсан байна. Монгол улсын замын 
холбогдох стандартын шаардлага 
хангасан уг замын ажил төлөвлөсөн 
хугацаандаа явагдаж байгаа бөгөөд 
цаг агаарын саатал гарахгүй бол ирэх 
11 дүгээр сарын дундуур ашиглалтанд 
орно. Оюу Толгой компани, Ханбогд 

сумын хооронд өнгөрсөн есдүгээр 
сард Хамтын ажиллагааны гэрээ 
байгуулсан. Энэ гэрээний дагуу 
таван томоохон ажлыг Оюу Толгойн 
дэмжлэг, санхүүжилтээр гүйцэтгэх аж. 
Үүний нэг нь Ханбогд сумын төвийн 5 
км замыг хатуу хучилттай болгох ажил 
юм.

  Ханбогд сумын 90 жилийн ойн үеэр тус 
сумын төвд сумын иргэд, удирдлагуудын захиалга, 
санаачилгаар барьсан “Галба” цэцэрлэгт хүрээлэнг 
нээлээ. Цэцэрлэгт хүрээлэнг Ханбогд сумын түүхэн 
нэршлээр “Галба” хэмээн хүндэтгэн нэрлэжээ. Таван 
га талбай бүхий тус цэцэрлэгт хүрээлэн нь усан 
оргилуур, ногоон бүс, 300 машины зогсоол, ариун 
цэврийн байгууламж, гэрэлтүүлэг бүхий олон нийтийн 
тав тухыг хангасан цогцолбор газар юм. Цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн барилгын ажлыг Монголын үндэсний 
компани гүйцэтгэжээ. Тус цэцэрлэгт хүрээлэн 2014 оны 
Өмнөговийн шилдэг бүтээн байгуулалтаар шалгарсан 
билээ. 

“ГАЛБА” ЦЭЦЭРЛЭГТ 
ХҮРЭЭЛЭН БАЙГУУЛАВ - 2014

  Говийн хүн, малын ус ундааны гол эх үүсвэр 
нь худаг. “Оюу толгой” компани  уурхайн орчмын 
сумдын малчид, орон нутгийн захиргаатай хамтран 
шинээр худаг гаргах, хуучин худгуудыг засч сайжруулах 
ажлыг гурван жил дараалан хийв. 2011-2014 онд “Оюу 
толгой” компанийн санхүүжилтээр Ханбогд, Манлай, 
Баян-Овоо суманд гар болон, гүн өрмийн худаг 
засварлаж  сайжруулсан юм. Худаг гаргах, засварлах 
ажлыг “Ус эрдэнэ”, “Гео мандал” “Болор ус” зэрэг 
мэргэжлийн компаниуд гэрээгээр гүйцэтгэжээ. Эдгээр 
компани худгуудыг малтаж, хашилт, шүүр, хамгаалалт, 
давхарлалт хийх зэрэг ажлыг технологийн дагуу 
хийжээ. 

Нийтдээ 105 худаг зассанаас 71 нь Ханбогд, 15 нь 
Баян-Овоо, 19 нь Манлай суманд байгаа юм. Ингэснээр 
эдгээр сумдын бэлчээрийн усан хангамж сайжирч, 
малчид отор нүүдэл хийх, бэлчээр нутгаа сэлгэж 
ашиглах боломж бүрдсэн юм. 

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 
ХАНБОГД, МАНЛАЙ, 
БАЯН-ОВОО СУМАНД 105 
ХУДАГ ЗАСВАРЛАВ - 2011-2014
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ХАНБОГД СУМ

  Ханбогд сумын удирдлага хүүхдийн тоглоомын 
талбай барих санаачилга гаргасныг “Оюу толгой” 
компанийн удирдлага дэмжиж өөрийн хөрөнгө 
оруулалтаар тоглоомын талбай барьж өгөв. 

Даланзадгад сумын “Даян байгаль” компанийн 
барьсан уг талбай  100 орчим хүүхэд зэрэг тоглох 
хүчин чадалтай, 85х44 метр талбайтай бөгөөд автомат 
гэрэлтүүлэгтэй. Гэрэлтүүлгүүд нь нар жаргах үед 
асч, шөнийн хоёр цагт унтардаг. Аюулгүй байдлыг 
хангах үүднээс талбайг бүхэлд нь зөөлөн хавтангаар 
хучсан байна. Үүний зэрэгцээ хүүхэд зам руу гарахаас 
сэргийлж, талбайг тойруулж, металл, тоосгон хашаа 
барьсан юм. Тоглоомууд нь 12 хүртэлх насны хүүхэд 
тоглох боломжтой,  Германы “Tuv nord” компанийн 
лицензтэй, ISO 9001:2008 стандарттай юм. Талбайд 
хөгшчүүд амрах саравч, төрөл бүрийн чийрэгжүүлэх 
тоног төхөөрөмж суурилуулсан байна.  

БАГАЧУУД ТОГЛООМЫН ШИНЭ 
ТАЛБАЙТАЙ БОЛОВ - 2014

  “Оюу толгой” компани хөрш зэргэлдээ сумдын 
иргэдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах боломж 
бүрдүүлэхэд бодитой хувь нэмэр оруулж ирлээ. Оюу 
толгойн уурхайгаас Ханбогд сумын хооронд 40 км урт, 
35 кВ-ын хоёр хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам болон дэд станцын туршилт, тохиргооны ажлыг 
гүйцэтгэж, “Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” 
ТӨХК-д хүлээлгэн өгсөн. Энэхүү ажлыг 7.6 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлсэн юм. Ингэснээр Ханбогд 
сумынхан Оюу толгойн уурхайгаас байнгын цахилгаан 
эрчим хүчээр хангагдах болсон юм. Эрчим хүчний 
яамнаас Ханбогд, Баян-Овоо сумын хэрэглэгчдийг 
Төвийн эрчим хүчний системээс цахилгаанаар хангах 
зорилго тавьсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэхэд нь 
зориулж Рио Тинто, “Оюу толгой” компаниас 270 
сая төгрөгийн нэг удаагийн санхүүгийн дэмжлэгийг 
“Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК-д үзүүлэв. 
Энэхүү дэмжлэгийг Оюу толгойн уурхайн цахилгааны 
дэд станц болон Төвийн эрчим хүчний дэд станцын 
хооронд 5.1 км урт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
барихад зарцуулав. Ингэснээр дээрх хоёр сумын иргэд, 
хэрэглэгчид Оюу толгойн уурхайн цахилгааны үүсвэрээс 
хамааралгүй болж, Төвийн эрчим хүчний системээс 
цахилгаанаар хангагдах болов.  

ХАНБОГД БАЯН-ОВОО 
СУМЫГ ТӨВИЙН ЭРЧИМ 
ХҮЧНИЙ СҮЛЖЭЭНД 
ХОЛБОГДОХОД ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭВ - 2014

  “Монголын соёлын өв” олон улсын судалгааны 
багийнхан 2009 онд “Оюу толгой” компанийн “Соёлын 
өвийн хөтөлбөр” боловсруулах явцдаа тухайн 
бүс нутгийн соёлын өвийг цогцоор нь хамгаалах, 
судалгааны эргэлтэд оруулах ажлыг хэрэгжүүлж, арвин 
баримт материал бүрдүүлжээ. Тус багийнхан цуглуулсан  
баримт материалаа эмхтгэн боловсруулж, нягтлан 
судалж олон түмэнд, ялангуяа хөрсөн дороо болоод 
дээрээ арвин их өв соёлыг тээж ирсэн Ханбогд нутгийн 
зон олонд зориулж, “Ханбогдын түүх, соёлын өв” номыг 
гаргасан байна. Тус сум байгуулагдсаны 90 жилийн ойд 
зориулсан уг номыг “Оюу толгой” компани санхүүжүүлж 
хэвлүүлсэн юм. Энэхүү ном нь Ханбогд сум дахь нэн 
эртний амьдралын ул мөр-палеонтологийн болон 
археологийн дурсгал, тус сумын түүх, нутгийн иргэдийн 
ахуй амьдрал дахь түүхэн уламжлал, зан заншил, төрх 
байдал, Оюу толгойн орд зэрэг бүлгүүдээс бүрджээ.  

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ШИНЭ НОМЫГ 
ӨЛГИЙДЛӨӨ - 2014
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ХАНБОГД СУМ

  Иргэдийн хөгжлийн төв нь орон нутгийн 
иргэд, төр болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн 
нэгжүүд, хоршоод болон “Оюу толгой” компани 
олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ, уулзалт, хурал 
зөвлөлгөөн, сургалтыг тав тухтай, тохилог орчинд 
зохион байгуулах бололцоог бүрдүүллээ. Мөн иргэд 
орон нутгийн хөгжлийн талаар хэлэлцэж, нутаг усныхаа 
сайн сайханы талаар хэрхэн хамтарч ажиллах, хувь 
нэмрээ оруулах талаар хэлэлцэж, тодорхой төсөл, 
хөтөлбөрүүд боловсруулж хэрэгжүүлэх болно. Уг төвийг 
“Оюу толгой” компани санхүүжүүлж байгуулсан юм. 
Мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн бүтээгдэхүүн, 
интернэт, компьютер, сургалтын төхөөрөмжөөр 
тоноглосон Иргэдийн хөгжлийн төв нь Ханбогд сумын 
төдийгүй зэргэлдээх сумдын залууст говь нутгаасаа 
дэлхийг таньж мэдэх үүд хаалгыг нээж өгөхөд хувь 
нэмрээ оруулсаар байна.  Төв нь 100 хүний суудалтай 
хурлын танхим, орчин үеийн технологиор хангагдсан 
мэдээллийн өрөө, өдөр тутмын үйл ажиллагаагаа 
эрхлэх офисын өрөө, компьютер суурилуулсан 
сургалтын танхимтай юм. Энэхүү барилга нь байнгын 
интернэт, цахилгаанаар хангагдсан бөгөөд халуун, 
хүйтэн усны шугаманд холбогдох боломжтой юм. 
Төвийн үйл ажиллагааг сумын иргэдийн төлөөлөл, 
Засаг даргын тамгын газар, “Оюу толгой” компанийн 
хамтарсан зөвлөл удирдан явуулж байна. 

ХАНБОГД СУМ ИРГЭДИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ТӨВТЭЙ 
БОЛЛОО - 2014

  “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
санхүүжилтээр Ханбогд суманд х“Эрүүл малчин” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн  билээ. Уг хөтөлбөрийн 
хүрээнд орон нутагт нэн шаардлагатай явуулын 
үйлчилгээ үзүүлэх зориулалт бүхий орчин үеийн 
багаж, тоног төхөөрөмжөөр сумын эмнэлгийг хангасан 
юм.  Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд  шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжүүдийг “Сүкэ холдинг” компани нийлүүлсэн 
юм. Үүнд биохимийн хагас автомат анализатор-
нээлттэй системтэй, зөөврийн ЭХО, нэг удаагийн 
оношлуур /элэгний В,С вирус, ДОХ, тэмбүү, НР, элэгний 
хавдрын маркер, заг хүйтэн, биохимийн оношлуур, 
эсийн шинжилгээний савх, үзлэгийн толь тавиур шил, 
шүдний нэг удаагийн үзлэгийн багаж, наконичник 
ариутгагч, элиза аппарат-нээлттэй системтэй, тог 
баригч, тог үүсгэгч мотор, тарианы автомат шахуурга, 
том хүний амбу, зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, 
пульсоксиметр, кварцын гэрэл, соруулгын аппарат, 
унтлагын аппарат, дуслын хөл, алех locator шүдний 
сувгийн хэмжигч аппарат, бормашин-зөөврийн шүд 
өрөмдөгч, сургалт, шатахууны зардал зэрэг багтсан 
байна. Төсөлд тусгасан төлөвлөгөөний дагуу сум 
дундын эмнэлэг нь малчдаар тойрч эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг үзүүлж байна. 

“ЭРҮҮЛ МАЛЧИН” 
ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ 
БАЙНА - 2016

  Цэвэр усан хангамжийн байгууламжийг “Оюу 
толгой” компанийн санхүүжилтээр байгуулсан бөгөөд 
“Оюу толгой”-той олон жил идэвхтэй хамтран ажиллаж 
буй найдвартай түнш болох “Заг” группийн ажилсаг 
хамт олон богино хугацаанд барьж ашиглалтад 
оруулсан билээ. Энэ бол Өмнөговь аймаг, Ханбогд 
суманд төдийгүй Монгол Улсад барьж байгуулсан 
ийм төрлийн анхны байгууламж юм. Тус цогцолбор 
гүний хоёр худаг, түүхий усны сан, ус цэвэршүүлэх 
байгууламж, ил өртөө, усны чанарын хяналтын 
лаборатори зэрэг олон төрлийн байгууламжаас 
бүрдсэн, автомат технологитой, иж бүрэн цогцолбор 
юм. Ийм цогцолборыг барьж байгуулахад “Оюу толгой” 
компани 6.9 сая ам.доллар буюу 17 тэрбум гаруй төгрөг 
зарцуулсан билээ. 

Уг байгууламж одоогоор 13 мянган хүний хэрэгцээг 
хангах хүчин чадалтай, цаашдаа 35 мянган хүнийхийг 
хангахуйц болгож өргөтгөх боломжтой  юм.   

ХАНБОГДЫН ЦЭВЭР 
УСАН ХАНГАМЖИЙН 
ЦОГЦОЛБОРЫГ АШИГЛАЛТАД 
ОРУУЛЛАА - 2017
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  “Оюу толгой” компани Сум дундын эмнэлэгт 
төрөл бүрийн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж 
нийлүүлсэн юм. Тус компанийн шууд хөрөнгө 
оруулалтаар  эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх 
21 төрлийн багаж, тоног төхөөрөмжийг тус эмнэлэгт 
хүлээлгэн өгөв. Эдгээр нь өвчнийг оношлох, хянах, 
өвчтөн, сахиур, үйлчлүүлэгчдийн ая тухыг хангахад 
ихээхэн ач тустай тоног төхөөрөмж юм. Мөн яаралтай 
тусламж үзүүлэх зориулалттай иж бүрэн тоноглосон 
тэргэнцэр, өргөж буулгах зэрэг үйлдэлтэй өвчтөний 
ор, нян устгах зориулалттай хулдаасан дэвсгэр, 
амьсгалын дутагдалтай, хүнд өвчтэй хүний амин 
чухал эрхтнийг дэмжих үүрэгтэй хянах мониторинг, 
хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч, өдөр нь сандал, шөнө нь ор 
болдог сахиурын ор, үйлчлүүлэгчдийн сандал гээд 
янз бүрийн зориулалттай юм. Иж бүрэн тоноглосон 
тэргэнцэрт сувилуулагчдад яаралтай тусламж үзүүлэхэд 
хэрэгцээтэй соруулах, зүрхний ажиллагааг дэмжих 
багаж, өвчтөнд шаардлагатай бүхий л эм, тариа, зүү, 
тариур байдаг. Хянах мониторинг гэхэд өвчтөний 
гарт холбоход халууныг нь хэмжиж, даралтыг нь үзэж, 
зүрхний бичлэг хийх, захын судасны хүчилтөрөгчийг 
хэмжих зэрэг таван янзын үйлдэл хийх чадвартай. 
Хянах мониторингоо тэргэнцрийнхээ дээр байрлуулах 
боломжтой. Цахилгаанд залгахгүйгээр наад зах нь 2-3, 
цаад тал нь 5-6 цаг ажиллах боломжтой, таван литрийн 
багтаамжтай хүчилтөрөгчийн савтай, БНСУ, Хятадад 
үйлдвэрлэсэн, цоо шинэ багаж төхөөрөмж юм.  

СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГТ 
21 ТӨРЛИЙН БАГАЖ, 
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
ХАНДИВЛАВ - 2017

ХАНБОГД СУМ

  "Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан"-гаас 
санхүүжүүлж буй Нэгдсэн төв үржлийн үйлчилгээний 
төв, дөрвөн айлын орон сууц, 4-5 машины гарааш гээд 
иж бүрэн цогцолбор болно. Ингэснээр “Ханбогдын 
хөгжил” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулна. Нэг тэрбум 84 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэн 
барих энэ төвд хэрэгцээтэй 180 сая гаруй төгрөгийн 
тоног төхөөрөмжийг “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих 
сан” санхүүжүүлнэ. 

Нэг тэрбум 84 сая 618 мянга, 739 /1084618739Т/ 
төгрөгийн төсөвтэй энэхүү нэгдсэн төвийг 
Ц.Амарсайхан захиралтай “Билэгт багана” компани 
барьж байгаа.  

МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН 
СУМ ДУНДЫН НЭГДСЭН 
ТӨВИЙГ БАРЬЖ БАЙНА - 2017

  Энэхүү цогцолборыг “Говийн оюу хөгжлийг 
дэмжих сан”-гаас санхүүжүүлж, “Говийн өгөөж”, 
“Ихэр баян говь” компанийнхан барьж буй юм. Ирэх 
наймдугаар сарын эхээр ашиглалтад оруулахаар 
төлөвлөж байгаа. Энэхүү сургууль, цэцэрлэгийн 
цогцолбор бол Монгол Улсын хэмжээнд хийж буй том 
бүтээн байгуулалт. Уг цогцолбор ашиглалтад орсноор 
сурагчид нэг ээлжээр хичээллэнэ. Энэхүү цогцолбор нь 
урлаг, спортын танхим, хүйтэн болон дулаан агуулах 
бүхий гал тогоо, чийрэгжүүлэх танхим, өдөр өнжүүлэх 
төв, хөл бөмбөг болон тоглоомын талбайтай, цэвэр, 
бохир ус, дулаан, цахилгаан зэрэг инженерийн шугам 
сүлжээнд бүрэн холбогдсон цогцолбор барилга байх 
юм. Цогцолборыг барих төсөв нь 6.08 тэрбум буюу бүр 
нарийвчилбал 6079828009 /зургаан тэрбум 79 сая 828 
мянга есөн/ төгрөг. Цогцолбор ашиглалтад орсноор 
100- 104 хүний ажлын байр бий болно.  

640 ХҮҮХДИЙН 
БАГТААМЖТАЙ СУРГУУЛЬ, 
200 ХҮҮХДИЙН 
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  ЦОГЦОЛБОР 
БАРЬЖ БАЙНА - 2017
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  “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”- гаас 
санхүүжүүлсэн тус сумын шинэ эмнэлгийг  Өмнөговь 
аймгийн “Суварган говь” компани барьж ашиглалтад 
өгөв. Гараашийн болон бусад барилга байгууламжтай, 
10 ортой, хоёр давхар эмнэлэгт 18 эмч, сувилагч, асрагч 
ажиллаж байна. 1700 гаруй хүн амтай тус суманд  
400 ам метр талбайтай, шинэ эмнэлгийн барилга 
ашиглалтад орсон нь төвлөрсөн цэвэр бохирын 
шугамд холбогдсон, халдварт, төрөх, хагалгааны 
өрөөнүүд нь стандартын шаардлага хангасан тав 
тухтай, тохилог юм.  

БАЯН-ОВОО СУМ ШИНЭ 
ЭМНЭЛЭГТЭЙ БОЛОВ - 2017

ХАНБОГД СУМ

  Ханбогд сумыг Оюу толгойн уурхайтай холбох 
энэхүү авто замыг барихад “Оюу толгой” компани 46 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулж байгаа юм. Замын 
урт нь 35.1 км, өргөн нь найман метр, хучилтын зузаан 
нь долоон см байх юм. Уг зам ус дамжуулах 51 хоолой, 
малын 15 гарц, хоёр бетон гүүртэй байна. 2018 онд 
ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна. 

ХАНБОГД-ОЮУ ТОЛГОЙ 
ЧИГЛЭЛИЙН 35.1 КМ ХАТУУ 
ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫГ 
БАРЬЖ БАЙНА - 2017

  Манлай сум үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойг 
тохиолдуулан “Оюу толгой” компани  зургийн цомгоор 
бэлэг барилаа. “Оюу толгой” компани “Манлай сумын 
гэрэл зургийн цомог”-ийг эрт үеэс өнөөг хүртэл 
хадгалагдаж ирсэн нутгийн түүхийн ховор нандин 
зүйлс, дурсгалт газар, үзэсгэлэнт байгалийн тогтоц, 
ард иргэдийн ахуй амьдрал, тэдний хүндэтгэн дээдэлж 
ирсэн уул ус, хүрээлэн буй ургамал, амьтан, эдэлж 
хэрэглэж байсан эд зүйлс, уламжилж үлдээсэн зан үйл 
зэрэг нутгийн онцлог бүхнийг цаг үед нь баримтжуулан 
үлдээхийг эрмэлзэж, өнөө үеийн хөгжил дэвшил, 
гэрэлт ирээдүй болсон хүүхэд залуус, ахмад дээдсийн 
дүр төрхийг гэрэл зурагт буулгаж, олонд таниулж хойч 
үедээ түүхэн дурсгал болон үлдээхээр сумын захиргаа, 
нутгийн ард иргэдтэй хамтран бүтээсэн юм. Мөн соёлын 
өв, ялангуяа өмнийн говийн бүс нутгийн уламжлалт 
соёлыг хүндэтгэн дээдэлж, биет болон биет бус соёлыг 
хамгаалах хөтөлбөр, нийгмийн хариуцлагынхаа 
хүрээнд энэхүү цомгийг бүтээсэн юм. Цомгийг “Мөнхийн 
үсэг” хэвлэлийн газарт 2000 ширхэг хэвлүүлж, суманд 
хүлээлгэн өглөө.  

ЗУРГИЙН ЦОМГООР БЭЛЭГ 
БАРИЛАА - 2014

БАЯН-ОВОО СУМ МАНЛАЙ СУМ
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  Энэ нь 250 хүний суудалтай, орчин үеийн иж 
бүрэн тоноглол бүхий цогцолбор юм.

“Оюу толгой” компани тус сумын 90 жилийн 
ойн босгон дээр тус суманд шинээр барих спорт 
цогцолборын шав тавьж, нэг жилийн дараа хүлээлгэн 
өгсөн юм. Уг барилгын ажлыг Монголын үндэсний 
компани гүйцэтгэж, “Оюу толгой” компани бүрэн 
санхүүжүүлсэн билээ. 250 хүний суудалтай уг цогцолбор 
нь тамирчид, иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, 
тав тухыг хангасан, спортын орчин үеийн иж бүрэн 
тоноглолоор бүрэн хангагдсан юм.

“Оюу толгой” компани Баян-Овоо суманд мөн ийм 
спорт цогцолбор барьсан билээ.  

“ОЮУ ТОЛГОЙ” КОМПАНИ 
МАНЛАЙ СУМАНД 
СПОРТ ЦОГЦОЛБОР 
БАРИВ - 2016

  “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас тус 
сумын Орон нутаг судлах танхимын тохижилтод 
зориулж 36.3 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосон юм. 
Музей байгуулснаар Орон нутаг судлах танхимын 
хоёр жижигхэн өрөөнд байгаа цөөн боловч үзмэрийг 
хадгалж хамгаалах, улам баяжуулах, соёлын өв, зан 
заншлаа хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, олон түмэндээ 
сурталчлан таниулах зэрэг буянтай үйлсэд ихээхэн хувь 
нэмэр болсон юм.  

МАНЛАЙ СУМЫН МУЗЕЙГ 
ТОХИЖУУЛЛАА - 2016

ОРОН НУТГИЙН СОНИН
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“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
Өмнөговь аймгийн Манлай сумын Орон 
нутаг судлах танхимын тохижилтод 
зориулж 30 гаруй сая  төгрөгийн 
санхүүжилт олгохоор шийдвэрлэжээ. Тус 
сумын Соёлын төвийн эрхлэгч Доржийн 
Отгонбатаас энэ талаар тодрууллаа.

Та өөрийгөө танилцуулна уу?

Би 2014 онд СУИС-ийг соёлын удирдлага, 
менежментийн мэргэжлээр дүүргээд төрсөн 
нутагтаа ажиллаж байна. Эхнэр Т.Бурмаа 
маань Эрүүл мэндийн төвд эх барих 
эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажилладаг. Манайх 
гурван хүүхэдтэй.

Соёлын төвийнхөө үйл ажиллагааны талаар 
тодруулна уу?

Д.ОТГОНБАТ: МАНЛАЙ СУМ МАНЛАЙЛАГЧ МУЗЕЙТЭЙ БОЛНО
1947 онд байгуулсан улаан булангаас 
эхтэй байгууллага. Гавьяат жүжигчин 
Г.Дамбийжанцан тэргүүтэй соёлын тэргүүний 
ажилтан 16, улс, аймаг, сумын тэргүүний 
ардын авьяастан 20 гаруйг төрүүлж, сүүлийн 
хэдэн жил аймгийнхаа соёлын салбарт 
тэргүүлж байна. Номын сан маань 10 мянга 
шахам  номтой, жилд давхардсан тоогоор 
3000 гаруй уншигчид үйлчилж, дөрвөн 
багийнхандаа 2-4 удаа явуулын номын сан, 
соёл, урлагаар үйлчилдэг юм. Орон нутаг 
судлах танхим хоёр сая гаруй төгрөгийн 
80 гаруй төрлийн 150-иад үзмэртэй. 2007 
оноос эрхлэгч, номын санч, хөгжмийн 
болон бүжгийн багш, үйлчлэгч гэсэн таван 
орон тоотой ажиллаж байна. Эдний цалин 
болон халаалт зэрэг зардлыг сумын төсвөөс 
гаргадаг. Үйл ажиллагаанаасаа жилд хоёр 
сая төгрөгийн орлого олж сумын төсөвт хувь 
нэмрээ оруулдаг. 

“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гаас 
танай сумын Орон нутаг судлах танхимыг 
тохижуулахад зориулж 30 гаруй сая  төгрөг 
олгохоор болсон гэж дууллаа. Энэ талаар?

Орон нутаг судлах танхимыг анх 1974 онд 
байгуулсан юм билээ. Дээрх сангаас үндэсний 
түүх, соёлын өвийг хамгаалах, дэлгэрүүлэх 
үйлсийг дэмжинэ гэснийг дуулаад орон 
нутагтаа музей байгуулах зорилгоор “Манлай 
музей” төсөл бичсэнийг маань сангийн 

удирдах зөвлөл сайшаан дэмжиж шаардагдах 
санхүүжилт олгохоор болсонд туйлын  
баяртай байна.  “Манлай музей” гэдэг нь 
Манлай сумын ч музей, манлайлагч ч музей 
гэсэн давхар утга учиртай нэр юм. Саяхан 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
гүйцэтгэх захирал С.Эрдэнэбатаас ирүүлсэн 
албан бичигт манай төсөлд 36.3 сая төгрөг 
олгох болсныг дурдсан байна билээ. Тэрхүү 
санхүүжилтийг авахын тулд бэлтгэлээ сайтар 
базаах учиртай. Үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн төлөвлөгөөгөө гаргах, төслийн 
гүйцэтгэгч, санаачлагч, дээрх сангийн 
хооронд гурвалсан гэрээ байгуулах гээд хийх 
ажил их байна. Тэгж байж санхүүжилтийнхээ 
50 хувийг авах эрхтэй болно. Бид наймдугаар 
сарын эцэс гэхэд музейгээ байгуулчих 
санаатай хичээж байна даа. 

Орон нутаг судлах танхимд маань одоо 
ямархуу үзмэр байгаа юм бэ?

Түүхийн, байгалийн гэсэн хоёр танхимтай. 
Түүхийнхэд чулуун зэвсгийн үеийн олдвор, эд 
өлгийн дурсгал, орон нутгаас төрсөн алдар 
цуутай хүмүүсийн холбогдолтой зүйл бий. 
Байгалийнхад нь энэ нутагт байдаг ан амьтны 
чихмэл, эндээс олдсон үлэг гүрвэлийн яс, 
чулуужсан өндөг, ашигт малтмалын дээжис 
зэрэг байдаг юм. 

Танхимаа музей болгож өргөтгөхийн ач тус 

  Тус  суманд барьж буй уурын зуухны барилгыг 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан” 1.09 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлж байна. Уурын зуух барьснаар 
орон нутгийн дэд бүтэц төдийгүй сумын иргэдийн 
ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
улмаар эрүүл мэндэд эерэг нөлөө үзүүлнэ. Манлай 
сумын ирээдүй болсон хүүхэд багачуул сургууль, 
цэцэрлэгтээ даарч хөрөхийн бэрхшээлгүй, нэгдсэн 
халаалтад холбогдсон байгууллага, иргэд олон нийтэд 
үзүүлдэг үйлчилгээгээ хэвийн, ая тухтай орчинд 
гүйцэтгэх бололцоо бүрдэх юм. Уг төслийг хэрэгжүүлэх 
гүйцэтгэгчээр орон нутгийн “Нарны цаг” компани 
шалгарсан юм. Уурын зуух бол тус сумынхны хувьд 
хамгийн чухал бүтээн байгуулалт. Хуучин уурын 
зуух  ганцхан тогоотой учраас дулаан хэдэн цагаар 
доголдож, саатал гарах тохиолдол үе үе гардаг байжээ. 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн хөрөнгө 
оруулалтаар шинэ уурын зуух барьснаар өвлийг өнтэй 
давах сайхан боломж бүрдэж байна. Шинэ уурын зуух 
хоёр тогоотой, нэг нь ажиллаж байхад нөгөө нь нөөцөд 
байх учраас саатал доголдол огт гарахгүй.  

МАНЛАЙ СУМАНД УУРЫН 
ЗУУХНЫ ШИНЭ БАРИЛГА 
БАРЬЖ БАЙНА - 2017

МАНЛАЙ СУМ
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  “Оюу толгой” компани Хөдөлмөрийн яамны 
харьяа Өмнөговь аймаг дахь Политехникийн 
коллежийн хичээлийн байрны өргөтгөл, дотуур байрыг 
шинээр барьж,  ашиглалтад хүлээлгэн өгөв. Энэхүү 
байгууламж нь хийн шингэн, цахилгаан, гагнуур, хүнд 
машин механизм, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
сургалтын иж бүрэн тоног төхөөрөмж бүхий 180 оюутан 
хичээллэх анги, дадлагын хоёр танхимтай хоёр давхар 
хичээлийн байр, 108 оюутны дотуур байр, цахилгаан 
хангамжийн дэд өртөөний барилгаас бүрдэж буй 
юм. “Оюу толгой” компани 2010 онд Монгол Улсын 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамтай Мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын талаарх харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг байгуулсан билээ. Уг санамж бичгийн 
дагуу загвар жишиг болохуйц Мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн хоёр төв шинээр байгуулах, мэргэжлийн 
боловсролын таван байгууллагын сургалтын хөтөлбөр, 
тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх ажлыг санхүүжүүлэх 
үүргийг “Оюу толгой” ХХК хүлээсэн юм. “Оюу толгой” 
компани энэхүү үүргийнхээ дагуу Налайхад Техник, 
технологийн жишиг сургууль байгуулж, Даланзадгад, 
Чойр, Дархан хот дахь МСҮТ-ийг өргөтгөн шинэчилсэн 
юм. Үүний зэрэгцээ орон нутгийн зарим МСҮТ-ийг 
сургалтын төрөл бүрийн тоног төхөөрөмжөөр хангав. 

ПОЛИТЕХНИКИЙН 
КОЛЛЕЖИЙН ХИЧЭЭЛИЙН 
БАЙР, ОЮУТНЫ ДОТУУР 
БАЙРЫГ АШИГЛАЛТАД 
ОРУУЛЛАА - 2015

  “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
санхүүжилтээр  тус бүр нь 200 хүүхдийн багтаамжтай 
25, 26 дугаар цэцэрлэгийг 2015 онд тус хотод барьж 
ашиглалтад оруулсан юм. Барилгын ажлыг товлосон 
хугацаанд нь гэрээний дагуу гүйцэтгэж, улсын комисст 
хүлээлгэн өгсөн билээ. Хоёр цэцэрлэгийг барьснаар 
гэртээ байсан хүүхдүүд цэцэрлэгт хамрагдах боломжоор 
хангагдаад зогсохгүй эцэг эхчүүд ч ажил хийх 
боломжтой болсон юм. Мөн цөөнгүй ажлын байр бий 
болов. 

Хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу “Оюу толгой” 
компаниас санд олгосон хоёр сая ам. долларын 
санхүүжилтээр дээрх хоёр цэцэрлэг барих төслийг 
санхүүжүүлэхээр сангийн Удирдах зөвлөлийн хурлаар 
шийдвэрлэсэн юм. 25 дугаар цэцэрлэгийг 1,822,487,838 
төгрөг, гүйцэтгэгч нь “Хүннүгийн говь”, 26 дугаар 
цэцэрлэгийг 2,191,722,072 төгрөгөөр санхүүжүүлсэн , 
гүйцэтгэгч нь “Жи Жи Ай” компани.  

ХОЁР ЦЭЦЭРЛЭГ 
АШИГЛАЛТАД ОРОВ - 2016

  Тус сумын улсын тэргүүний “Эрдмийн гэгээ” 
сургууль спортын шинэ танхимтай болов. 1971 онд 
байгуулагдсан тус сургууль 45 жилийнхээ ойн босгон 
дээр ийнхүү шинэ танхимтай боллоо. Ийм санаачилгыг 
аймгийн Засаг даргын тамгын газар гаргаж, “Оюу 
толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай “Говийн 
оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр орон 
нутгийн “Говийн өгөөж” компани гуравхан сарын 
дотор барьсан юм. Тус сургууль 48 багш, 560 сурагчтай 
юм.  Энэ танхимыг 798 сая төгрөгөөр барьсан билээ.   

“ЭРДМИЙН ГЭГЭЭ” 
СУРГУУЛЬ СПОРТЫН ШИНЭ 
ТАНХИМТАЙ БОЛОВ - 2017

ДАЛАНЗАДГАД СУМ
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ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 
БҮСИЙН ОНОШИЛГОО 
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ СЭРГЭЭН 
ЗАСАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
КАБИНЕТТАЙ БОЛЛОО - 2017

  “Оюу толгой” компанийн хөрөнгө оруулалттай 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн санхүүжилтээр 
Өмнөговь аймгийн бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд 
сэргээн засах үйлчилгээний кабинет байгуулав Сэргээн 
засах үйлчилгээний чиглэлээр Монголдоо анх удаа орон 
нутгийн Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн их эмч, 
сувилагчийг улсын чанартай эмнэлгүүдэд цогц сургалтад 
хамруулж, үйлчилгээнд шаардлагатай орчин үеийн 
стандартад нийцсэн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулсан бөгөөд 2018 оны 5-р сард хөтөлбөр хэрэгжиж 
дуусах юм. Шинээр үүд хаалгаа нээсэн кабинетад эмчилгээ 
сувилгаанд шаардлагатай олон тоног төхөөрөмж 
суурилагдсанаас зарим нь АНУ, Швейцарь зэрэг өндөр 
хөгжилтэй орнуудаас оруулж ирсэн Монгол улсад анх удаа 
эмчилгээнд нэвтэрч байгаа тоног төхөөрөмжүүд байгаа. 

ДАЛАНЗАДГАД СУМ

  “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
Удирдах зөвлөлийн хурал 2017 оны аравдугаар сарын 
2-ны өдөр болов. Уг хурлаар сангийн III улирлын 
тайлан, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сангийн 
үйл ажиллагааны бусад мэдээлэлтэй танилцаж, 
мөн улиралд хүлээн авч, Харилцааны хороогоор 
эрэмбэлэгдсэн төсөл, хөтөлбөрүүдээс дараах төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхээр батлав. Үүнд:

• Баян-Овоо сумын сургуулийн дотуур байрны зураг 
төсөл боловсруулах

• Даланзадгад сумын төвийн хэсгийн авто замын 
гадаргуугийн ус зайлуулах шугам байгуулах

• Ханбогд сумын сургуулийн нийтийн бие засах 
газар байгуулах

• Ханбогд суманд үерийн далан байгуулах төслийн 
зураг төсөл боловсруулах

• Мах жижиглэн ангилах, хиамны үйлдвэр байгуулах
• Даланзадгад сумын хог хаягдлын менежментийг 

боловсронгуй болгох төсөл болон холбогдох 
барилга байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах

• Манлай сумын дунд сургуулийн мэдээлэл 
технологийн кабинет тохижуулах

• Манлай сумын дунд сургуулийн дизайн 
технологийн кабинет тохижуулах

• Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн эх 
хүүхдийн эрүүл мэндийн тасгийг багаж тоног 
төхөөрөмжөөр хангах хөтөлбөр

• Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн шүдний 
кабинет тохижуулах

• Даланзадгадын дөрөвдүгээр дунд сургуулийн 

"ГОВИЙН ОЮУ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ САН"-
ГИЙН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

аюулгүйн хашаа хөтөлбөр
• Ахмад настанд ээлтэй орчин
• Зөвлөх профессорын баг бүрдүүлэн Бүсийн 

оношилгоо эмчилгээний төвийн эмч нарыг 
чадавхжуулах хөтөлбөр

• Гашуун сухайт боомтын ундны усыг цэвэршүүлэх 
байгууламж

• Мандал-Овоо сумын соёлын төвийн хөдөөгийн 
соёл-хөгжлийн түүчээ хөтөлбөр

Мөн Өмнөговь аймгийн Засаг даргын хүсэлтийн 
дагуу Өмнөговь аймгийн өвөлжилтийн бэлтгэл, өвс 
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тусламж үзүүлэхээр шийдвэрлэлээ. 

“Оюу толгой” компани Өмнөговь аймаг болон тус аймгийн 
Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад сумтай Хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулсан бөгөөд  хамтын ажиллагааны 
гэрээ нь “Оюу толгой” ХХК орон нутгийн байгаль орчин, ус, 
уламжлалт мал аж ахуй, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, 
үндэсний түүх, соёлын өвийг хамгаалах, аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, тэдгээрээс 
бараа, үйлчилгээ худалдан авах зэрэг үндсэн чиглэлүүдээр 
дэмжлэг үзүүлэх, аймаг орон нутгаас “Оюу толгой” төсөл, “Оюу 
толгой” ХХК-ийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллахад талуудын 
баримтлах зарчим, нөхцөлийг тодорхойлсон баримт бичиг юм. 

Гэрээний хүрээнд “Оюу толгой” компани “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гаар дамжуулан жил бүр таван сая 
ам.долларын санхүүжилт хийх бөгөөд дээр дурдсан чиглэлүүдээр 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд уг хөрөнгийг зарцуулах юм. 
Аливаа төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх тухай шийдвэрийг 
компани, орон нутгийн төлөөллөөс бүрдсэн тус сангийн 
Удирдах зөвлөл гаргаж байна.
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны хоёрдугаар улиралд 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 6.4 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 82 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, 
үйлчилгээ нийлүүлэв.

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
846 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 590 
нь үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 68 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 

OTMongolia ot.mnOyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт (сая ам.доллар)

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2017
(тэрбум ам.доллар)

6.4
19%

Монгол 
Улсын төсөвт 
байгууллагад 
төлсөн шууд 
төлбөрүүд 
(татвар, 
нийгмийн 
даатгал, хураамж, 
бусад төлбөрүүд)

Үндэсний худалдан авалт 
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 оны 7 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
II улирлын тойм мэдээ

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)

Нүүлгэн 
шилжүүлэлт
14%

Хамтын 
ажиллагааны 

гэрээ
86%

3.1

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 оны хоёрдугаар улиралд энэ 
чиглэлд 3.1 сая ам.доллар зарцууллаа. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0
0.4
0.8
1.2

Усны зохистой хэрэглээ
(тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан шоо метр ус)

Ус дахин ашиглалт
(хувь-сараар)

70
80
90Дахин ашиглалтын зорилт (80%)

Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.373 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88.7 хувь 
байлаа.
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Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
87 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.27 байгаа нь Рио Тинто группын хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл бэртэлгүй 
ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд
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Татвар, хураамж, бусад төлбөр
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд Монгол 
Улсын Засгийн газарт 77.8 сая ам.долларыг татвар, хураамж болон 
бусад төлбөрт төлсөн. 
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“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд нийт 11,500 
гаруй хүнд 141,800 хүн/цаг сургалт зохион байгууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 
20 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд, 35,6 хувийг гүний уурхайн 
ажиллах хүчин тус тус эзэлж байна. 
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хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 
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“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 оны хоёрдугаар улиралд энэ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0
0.4
0.8
1.2

Усны зохистой хэрэглээ
(тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан шоо метр ус)

Ус дахин ашиглалт
(хувь-сараар)

70
80
90Дахин ашиглалтын зорилт (80%)

Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.373 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88.7 хувь 
байлаа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6

1

11

16

31

26

21

Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
87 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.27 байгаа нь Рио Тинто группын хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл бэртэлгүй 
ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Татвар, хураамж, бусад төлбөр
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд Монгол 
Улсын Засгийн газарт 77.8 сая ам.долларыг татвар, хураамж болон 
бусад төлбөрт төлсөн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд нийт 11,500 
гаруй хүнд 141,800 хүн/цаг сургалт зохион байгууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 
20 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд, 35,6 хувийг гүний уурхайн 
ажиллах хүчин тус тус эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт
(Нийт хүн/цаг)

141,800

0.28 0.33
0.4 0.380.35

0.58

90
87 89 89 89 87

10

20

30

60

50

40

0

30

60

90

180

150

120

0
21

41

75

98

124

153

6

22

28
34

44

27 25 27 28
2930

40

20

60

80

120

100

0

21

37
60

69
78

29

10



 2017 оны тусгай дугаар

Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   13

“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны хоёрдугаар улиралд 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 6.4 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 82 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, 
үйлчилгээ нийлүүлэв.

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
846 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 590 
нь үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 68 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 
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хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 оны хоёрдугаар улиралд энэ 
чиглэлд 3.1 сая ам.доллар зарцууллаа. 
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0
0.4
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1.2

Усны зохистой хэрэглээ
(тонн хүдэр боловсруулахад зарцуулсан шоо метр ус)

Ус дахин ашиглалт
(хувь-сараар)

70
80
90Дахин ашиглалтын зорилт (80%)

Ижил төрлийн зэсийн уурхайнуудын олон
 улсын дундаж үзүүлэлт

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н баяжуулах үйлдвэрт 
нэг тонн хүдэр боловсруулахдаа дунджаар 0.373 шоо метр ус 
ашигласан. Зэсийн уурхайнуудын дэлхийн дундаж 1.2 шоо метр 
байдаг. Ус дахин ашиглалтын түвшин энэ хугацаанд 88.7 хувь 
байлаа.
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Гэмтэл бэртэлгүй ажилласан өдрүүд
(хоног)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд 91 хоногийн 
87 хоногт нь гэмтэл, бэртэлгүй ажиллав. Гэмтэл, бэртлийн 
давтамжийн үзүүлэлт 0.27 байгаа нь Рио Тинто группын хэмжээнд 
хамгийн бага гэмтэл, бэртэл тохиолддог, аюулгүй ажиллагааг сайн 
хангадаг уурхайн нэг болж байна. 

Гэмтэл бэртэлгүй 
ажилласан өдрүүд

Гэмтэл бэртэл 
бүртгэгдсэн өдрүүд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Татвар, хураамж, бусад төлбөр
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд Монгол 
Улсын Засгийн газарт 77.8 сая ам.долларыг татвар, хураамж болон 
бусад төлбөрт төлсөн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улиралд нийт 11,500 
гаруй хүнд 141,800 хүн/цаг сургалт зохион байгууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улиралд “Оюу толгой”-н нийт ажиллах 
хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байгаа бөгөөд тэдний 
20 хувийг Өмнөговь аймгийн иргэд, 35,6 хувийг гүний уурхайн 
ажиллах хүчин тус тус эзэлж байна. 

Гадаад

Зорилт 90%

Монгол ажиллагсдын хувь хэмжээ
(хувь)

Монгол

Боловсрол, сургалт
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141,800
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“Оюу толгой” компани 2010-2017 оны хоёрдугаар улиралд 
Монголын компаниудтай хийсэн худалдан авалт, Монгол Улсын 
төсөвт байгууллагуудад төлж буй татвар, хураамж, ажилчдын цалин 
зэргээр улсын хэмжээнд 6.4 тэрбум орчим ам.доллар зарцууллаа. 

2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар Өмнөговь аймагт 
бүртгэлтэй 82 ханган нийлүүлэгч “Оюу толгой”-д бараа, 
үйлчилгээ нийлүүлэв.

“Оюу толгой” компани 2017 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар 
846 ханган нийлүүлэгчтэй хамтран ажилласан бөгөөд тэдний 590 
нь үндэсний компани юм. Үйл ажиллагааны худалдан авалтын 68 
хувийг эдгээр компаниудад зарцуулав. 

OTMongolia ot.mnOyu Tolgoi LLC / Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймгийн хэмжээнд хийсэн 
худалдан авалт (сая ам.доллар)

Үндсэн болон гэрээт 
ажилтнуудын цалин
6%

75%

Монгол 
компаниудад 

хийсэн 
төлбөр

Дотоодод зарцуулсан нийт мөнгөн 
хөрөнгө 2010-2017
(тэрбум ам.доллар)

6.4
19%

Монгол 
Улсын төсөвт 
байгууллагад 
төлсөн шууд 
төлбөрүүд 
(татвар, 
нийгмийн 
даатгал, хураамж, 
бусад төлбөрүүд)

Үндэсний худалдан авалт 
(сая ам.доллар)

“Оюу толгой” компани үйл ажиллагаагаа аюул ослоос ангид тогтвортой явуулж, оролцогч талуудад үр өгөөжөө өгөх үүрэг хүлээсэн билээ. 
Энэхүү үнэлгээний хуудсаар дамжуулан бид аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчин, худалдан авалт, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хөрөнгө 
оруулалт зэрэг үндсэн чиглэлээр олж буй ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг хүргэх болно.

МАНАЙ АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2017 оны 7 дугаар сар

“Оюу толгой”-н 2017 оны 
II улирлын тойм мэдээ

Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн 
төсөл, хөтөлбөрүүд
(сая ам.доллар)

Нүүлгэн 
шилжүүлэлт
14%

Хамтын 
ажиллагааны 

гэрээ
86%

3.1

“Оюу толгой” компани тогтвортой хөгжилд чиглэсэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулж байгаа бөгөөд 2017 оны хоёрдугаар улиралд энэ 
чиглэлд 3.1 сая ам.доллар зарцууллаа. 
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17

8

7

7
8

Гурвантэс

Сэврэй

6
Ноён

7

3

6

11

27

8
9

182

14

Баяндалай

Хүрмэн

Номгон

Баян-Овоо

Ханбогд

Манлай
Цогтцэций

Даланзадгад

Ханхонгор

Булган

Мандал-Овоо
Цогт-Овоо

ГОВИЙН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: 

118 202

“Оюу толгой” компани 2005 оноос 
эхлэн Говийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус хөтөлбөр 
нь Өмнөговь аймагт эрэлттэй байгаа 
мэргэжлээр суралцаж буй манлайлагч, 
шилдэг оюутнуудад санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлдэг юм. “Говийн оюу” хөгжлийг 
дэмжих сан нь энэ жилээс эхлэн энэхүү 
хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж 
байгаа билээ. Говийн оюу тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийг жил бүрийн 8-р сарын 
сүүлчээр зарладаг.

113
Бусад 

27
Хөдөө аж 
ахуйн их 
сургууль 

48
Монгол Улсын 
их сургууль 

63
МУ-н Шинжлэх 
ухаан технологийн 
их сургууль 

31
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

38
Монгол Улсын 
Боловсролын 
их сургууль 

Эрүүл мэндийн 
шинжлэх ухаан

56

Боловсрол

53

Мэдээллийн 
технологи

13

Байгалийн 
ухаан

12

Урлаг

1

Инженер 
болон 
технологи

28

Нийгмийн 
ухаан

112

Уул уурхай

29

Барилга

16

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:



 2017 оны тусгай дугаар

Орон нутгийн харилцааны хэлтэс   |   15

САНАЛ, ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ
2017 оны есдүгээр сар

ДОТООДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

“Оюу толгой” компанийн 
Дотоодын тэтгэлэгт хөтөлбөр 
нь Монголын их, дээд сургуульд уул 
уурхайн чиглэлээр амжилттай 
суралцаж байгаа оюутан сурагчдад 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд 
зогсохгүй тэдний сурч хөгжих 
боломжийг дэмжих зорилготой юм. 
2010 оноос хойш 230 оюутанд уг 
тэтгэлгийг олгоод байна. 

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

161
МУ-н Шинжлэх ухаан 
технологийн их сургууль 

49
Монгол Улсын их 
сургууль 

6
Хөдөө аж ахуйн их 
сургууль 

4
Анагаахын шинжлэх 
ухааны үндэсний их 
сургууль 

10
Бусад

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

149 81

22
Цахилгааны 
инженер 

23
Геологи, геотехникийн 
инженер 

54
Уул уурхайн 
инженер 

19
Байгаль орчны 
инженер 

26
Уул уурхайн 
ашиглалтын технологи 

10
Механик 
инженер 

43
Барилгын 
инженер 

18
Химийн инженер  

15
Бусад 

ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРТ 
ХАМРАГДСАН ОЮУТНУУДААС:

ДАДЛАГА 
ХИЙСЭН71 ГАДААДЫН 

ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
ШИНЭ 
ТӨГСӨГЧИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ХӨТӨЛБӨРТ 

11
“ОЮУ 
ТОЛГОЙ”-Н 
АЖИЛТАН 
БОЛСОН 

21
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ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨР

“Оюу Толгой” компани 
2010-2016 онд 30 
оюутанд гадаадын 
тэтгэлэг олголоо. 
Тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
2.5 сая ам доллар 
зарцуулаад байна.

ТЭТГЭЛЭГТ ОЮУТНУУДЫН СУРАЛЦАЖ БУЙ СУРГУУЛИУД:

ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА: СУРАЛЦАЖ БУЙ ЧИГЛЭЛ:

1
Колорадогийн 
уул уурхайн 
сургууль 

1
Иллинойсийн 
технологийн 
хүрээлэн

1
Висконсин 
Мадисоны 
их сургууль 

1
Иллинойсийн 
их сургууль 

1
Калифорнийн 
Бэрклэй их 
сургууль 

18
Бритиш 
Колумбын 
их сургууль 

1
Торонтогийн 
их сургууль 

1
МакГиллийн 
их сургууль 

Канад АНУ

Кортины 
их 
сургууль 

3
Квинсландын 
их сургууль 

1
Аделейдийн 
их сургууль 

1

Австрали

20 10

1
Цахилгааны 
инженер

4
Геологи, геотехникийн 
шинжлэх ухаан

15
Уул уурхайн 
инженер

4
Байгаль орчин

Улаанбаатар 
22 8

Орон нутаг 

13 Сургуулиа 
төгссөн 

10 Суралцаж 
байгаа 

7
“Оюу толгой”-н 
ажилтан 
болсон Дархан-Уул

Улаанбаатар
ОрхонЗавхан

Увс
Сэлэнгэ

Төв

2
Эрүүл 
ахуй

1
Механик 
инженер

1
Барилгын 
инженер

2
Мэдээллийн 
технологи

ГАДААДЫН 
ТЭТГЭЛЭГТ 
ХӨТӨЛБӨРТ 
ШАЛГАРСАН 
ОЮУТНУУД МОНГОЛ 
ОРНЫ ОЛОН АЙМАГ 
СУМААС ШАЛГАРСАН.

ЗАЛУУСЫН 
ХӨГЖЛИЙН
ХӨТӨЛБӨР

Уг хөтөлбөр нь Монголын 
ирээдүйн манлайлагчдыг дунд 
сургуулиас нь эхлэн бэлтгэн 
хөгжүүлж, хичээлээс гадуур 
сурч боловсроход нь дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөр юм.

“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2013 ОНООС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.

243
Улаанбаатарын 
ахлах сургуулийн 
сурагчид

117
Ханбогд сумын 
ахлах сургуулийн 
сурагчид

146
Дотоодын тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн 
оюутан

52
Даланзадгад сумын 
ахлах сургуулийн 
сурагчид

53
Хаан банк, 
Сумитомогийн 
тэтгэлэгт хөтөлбөрийн 
оюутан
2016 ОНООС ХААН БАНК 
СУМИТОМОГИЙН ТЭТГЭЛГИЙН 
ОЮУТНУУД ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН.ТОМООР ХАРАХ
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“ОЮУ ТОЛГОЙ” ХХК ЗАЛУУСЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 2013 ОНООС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА.
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ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН СУРГАЛТ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

• 2017 оны III улиралд  Оюу толгойн уурхайд 342 
хүн ажилд оржээ. 

• Өмнөх хурлаар тохирсны дагуу “Оюу 
толгой” компани орон нутгийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг хариуцах хүний нөөцийн ажилтан 
авч ажиллуулж байгаа бөгөөд тэрээр 
ажлын тайлангаа ажлын хэсгийн гишүүдэд 
танилцууллаа. Туслан гүйцэтгэгч гэрээт  

Өмнөговь аймгаас Оюу толгойн уурхайд хөдөлмөр эрхлэгчидӨмнөговь аймгийн ажилчдын тоо /сараар/

Боловсрол, мэргэжлийн сургалт

Компани Ажилтны тоо
"Оюу толгой" ХХК 366
Бамбай Секьюрити Сервис ХХК 38
Буянт Галба ХХК 35
Даян Контракт Майнинг ХХК 182
Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 62
Максам Эксплозивс ХХК 28
Монголиан Чайна Прожект Ложистик ХХК 30
Моннис Интернэшнл ХХК 38
Оч Наран ХХК 27 Сум Ажилтны тоо
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 25 Ханбогд 1271
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 83 Баян-Овоо 63
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 777 Даланзадгад 661
Уужим Од ХХК 29 Манлай 156
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 55 Өмнөговь аймгийн бусад сум 90
Ханбогд Хурд ХХК 180 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 21
Эс Си Си ХХК 22 Инженер, мэргэжилтнүүд 23
Бусад 20-иос бага ажилтантай 238 Оператор 172
Нийт 2241 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 109

Бусад 41

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЦАГ

"Оюу толгой" ХХК-ийн Хүний нөөцийн ажилтан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд орон нутгийн иргэдийг хүлээн авч хөдөлмөр 
эрхлэлтийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.    

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

Өмнөговь аймгийн хөдөлмөр эрхлэлт,  
боловсрол, мэргэжлийн сургалтын тойм мэдээ 
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Эрүүл мэнд ш/у 
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Нийгмийн ухаан  

Боловсрол 

Урлаг 

Уул уурхай 

Мэдээллийн технологи 

Инженер/технологи 

Барилга 

"Говийн оюу" тэтгэлэгт 
хөтөлбөрийн оюутнууд 

Нийт 320 оютуан 

"Оюу толгой" төслийн хэмжээнд 2017 оны 8-р сарын 31-ний 
байдлаар Өмнөговь аймгаас 2241 ажилтан ажиллаж байгаа нь 
нийт ажиллах хүчний 20 хувийг эзэлж байна.  

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  
мэргэжлээр эрэгтэй 118, эмэгтэй 202 оюутныг 
тэтгэлэгт хамруулснаас одоо 17 оюутан 
үргэлжлүүлэн суралцаж байна.   

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас нь эхлэн 
бэлтгэн хөгжүүлж, хичээлээс гадуур сурч 
боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь 
аймгаас 169 сурагчид хамрагдаад байна.   

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь 
аймгаас 120 залуус хамрагдсаны 62 хувь нь Оюу 
толгой төсөлд ажиллаж байна. 

"Оюу толгой" ХХК-д Өмнөговь аймгаас ажиллаж буй ажилтнууд 
уул уурхайн болон бусад мэргэжлийн төрөл бүрийн ажлын 
байранд бүх түвшинд ажиллаж байна.  
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Жавхлант Говь Инвестмент ХХК 62
Максам Эксплозивс ХХК 28
Монголиан Чайна Прожект Ложистик ХХК 30
Моннис Интернэшнл ХХК 38
Оч Наран ХХК 27 Сум Ажилтны тоо
Өгөөмөр Гавилууд ХХК 25 Ханбогд 1271
Өмнөговь Тээврийн Нэгдэл ХХК 83 Баян-Овоо 63
Саппорт Сервис Монголиа ХХК 777 Даланзадгад 661
Уужим Од ХХК 29 Манлай 156
Ханбогд Тээвэр Ложистик ХХК 55 Өмнөговь аймгийн бусад сум 90
Ханбогд Хурд ХХК 180 Албан тушаалын ангилал Ажилтны тоо
Эко Минерал ХХК 26 Удирдах ажилтан 21
Эс Си Си ХХК 22 Инженер, мэргэжилтнүүд 23
Бусад 20-иос бага ажилтантай 238 Оператор 172
Нийт 2241 Тусгай дунд мэргэжлийн ажилтан 109
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"Оюу толгой" ХХК-ийн Хүний нөөцийн ажилтан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт Ханбогд сумын Иргэдийн хөгжлийн төвд орон нутгийн иргэдийг хүлээн авч хөдөлмөр 
эрхлэлтийн асуудлаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгч байна.    
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нийт ажиллах хүчний 20 хувийг эзэлж байна.  

2005 оноос Өмнөговь аймагт эрэлттэй  
мэргэжлээр эрэгтэй 118, эмэгтэй 202 оюутныг 
тэтгэлэгт хамруулснаас одоо 17 оюутан 
үргэлжлүүлэн суралцаж байна.   

Ирээдүйн манлайлагчдыг дунд сургуулиас нь эхлэн 
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боловсроход чиглэсэн хөтөлбөрт Өмнөговь 
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Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд Өмнөговь 
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компаниудтай хамтран ажиллаж, тэдний зарласан 
ажлын байранд ур чадварын мэдээллийн санд 
бүртгэлтэй болон бусад иргэдээс ажилд орох өргөдөл 
авч, ажилд зуучилснаар  71 иргэн ажилд орсон байна. 

• Ур чадварын мэдээллийн санг хэрхэн үр дүнтэй 
хэрэглэх, иргэдийн бүртгэлийг чанартай гүйцэтгэх, 
“Оюу толгой”-н сургалтын хэлтэс болон Даланзадгадын 
Политехникийн коллежийн хамтын ажиллагааны 
талаар мэдээлэл солилцов. 

Мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрүүдэд 
Өмнөговь аймгаас 120 залуус хамрагдсаны 62 
хувь нь "Оюу толгой" төсөлд ажиллаж байна.

 Орон нутгийн иргэдийн 
сургалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
ажлын хэсэг 2017 оны есдүгээр сар 12-
нд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад 
суманд хуралдлаа. Хурлаар Оюу 
толгойн уурхай дахь орон нутгийн 
ажил эрхлэлтийн талаар тоон 
мэдээтэй танилцлаа. 

“Оюу толгой" компанид ажиллаж байгаа орон нутгийн 
ажилтнуудыг албан тушаалаар ангилбал
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ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХОРООНЫ 
ХАМТАРСАН МЭДЭЭЛЭЛ

  Хамтын ажиллагааны хорооны хоёрдугаар 
зөвлөлгөөн 2017 оны аравдугаар сарын 2-ны өдөр 
Өмнөговь аймгийн Ханбогд суман дахь Оюу толгойн 
уурхайн цогцолборт боллоо. Зөвлөлгөөнд Өмнөговь 
аймаг, Ханбогд, Манлай, Баян-Овоо, Даланзадгад 
сум,  “Оюу толгой” компанийн удирдлага, Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гишүүд, “Эрдэнэс Оюу толгой” 
компани, “Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн 
удирдлага оролцлоо. Зөвлөлгөөний үеэр сэдэвчилсэн 
ажлын хэсгүүд хариуцсан чиглэлээрээ хийсэн ажил, 
хүрсэн үр дүнг тайлагнан хэлэлцэж, цаашид анхаарах 
шаардлагатай асуудлын талаар санал солилцов. 
Үүнд:

Орон нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт
 2017 оны наймдугаар сарын 31-ний байдлаар 

Оюу толгойн уурхайд Өмнөговь аймгийн 2241 
иргэн ажиллаж байна. Орон нутгийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжих хүний нөөцийн ажилтан авч 
ажиллуулан Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамж 
үйлчилгээний газартай хамтран “Оюу толгой” 
болон туслан гүйцэтгэгч гэрээт компаниудад орон 
нутгийн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр тодорхой ажил хийлээ.  

Орон нутгийн ханган нийлүүлэлт
 Ажлын хэсгийн хэлэлцээний үр дүнд 14 нэр 

төрлийн бараа, бүтээгдэхүүнийг цаашид орон 
нутгаас худалдан авахаар тохиролцов. Хөнгөлөлттэй 
төлбөрийн нөхцөлд хамрагдаж чадаагүй байсан 
Өмнөговь аймгийн зарим ханган нийлүүлэгчийн 
төлбөрийн нөхцөлийг сайжруулав. 

Ханбогд сумын хөгжил
 Ханбогд сумын мастер төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтийн суурь судалгааны тайланг 
танилцууллаа.  

Хамтын ажиллагааны стратегийн уялдаа холбоо
 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд даргаар 

ахлуулсан 10 яам, агентлагийн дарга нарыг оруулсан 
ажлын хэсгийг байгуулж, өмнийн говийн хөгжлийн 
өнөөгийн байдал,  ирээдүйн чиг хандлагын  талаар 
хэлэлцэж, мэдээлэл солилцлоо.

 Хамтын ажиллагааны гэрээний хэрэгжилт, 
“Говийн оюу хөгжлийг дэмжих сан”-гийн үйл 
ажиллагаа 

 2015 онд байгуулагдсан цагаас хойш дэд бүтцийн 
болон нийгмийн бүхий л салбарыг хамарсан 47 
төсөл, хөтөлбөрийг 22 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэн 
ажиллаж байна. Жижиг дунд бизнес, хөдөө аж ахуй, 
эрүүл мэндийн салбарын олон талт хэлэлцүүлгийг 
амжилттай зохион байгууллаа. “Ирээдүй хойч үеийн 
төлөө сан”-гаас “Говийн оюу – Оюутны тэтгэлэг” 
хөтөлбөр, “Говийн оюу – Бизнес боломж” бичил 
зээлийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. 

 Цаашид ажлын хэсгүүдийг нягт хамтран 
ажиллаж, уулзалтаас гарсан зөвлөмж, саналуудыг 
үйл ажиллагаандаа тусгаж, үр дүнтэй ажиллахыг 
даалгалаа.  
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  Орон нутгийн худалдан авалтыг сайжруулах 
хамтарсан ажлын хэсгийн ээлжит хурал хуралдаж, 
өнгөрсөн хурлаар хийгдэхээр тохиролцсон ажлуудын 
гүйцэтгэл талаар хэлэлцэж, зарим асуудал, сэдвийн талаар 
үргэлжлүүлэн хэлэлцэж, холбогдох шийдвэрүүдийг гарган 
тохиролцлоо. 

1. Аймгаас нийлүүлж болох болон цаашид орон нутагт 
нэмүү өртөг шингээн үйлдвэрлэн нийлүүлэх боломж 
бүхий 14 ангиллын бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  
жагсаалтыг батлав. 

2. Аймгийн ажлын хэсэг Оюу Толгой ХХК-ийн баримталдаг 
“Өмнөговийн ханган нийлүүлэгч”-ийн тухай 
тодорхойлолтыг хүлээн зөвшөөрөв. 
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ХАРИЛЦААНЫ 
ХОРООНЫ ХАМТАРСАН 
МЭДЭЭЛЭЛ
 Харилцааны хорооны 2017 оны III улирлын ээлжит 

хурал наймдугаар сарын 23-ны өдөр Өмнөговь аймгийн 
Даланзадгад суманд боллоо. Хурлаар:
• Талууд Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд 2017 оны 

III улиралд  хийсэн ажлын тухай мэдээлэл солилцож, 
гэрээний үүргээ биелүүлж байгаагаа  харилцан хүлээн 
зөвшөөрөв. 

• 55 төсөл, хөтөлбөрийн санал танилцуулснаас хуралд 
оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар 17 төсөл, 
хөтөлбөрийн саналыг эрэмбэлж, тэдгээрийг “Говийн оюу 
хөгжлийг дэмжих сан”-гийн Удирдах зөвлөлд илгээлээ.

• Хамтын ажиллагааны гэрээний Хавсралт 5 буюу Байгаль 
орчны менежмент (Нөхөн сэргээлт, биологийн төрөл зүйл 
болон экологийн тэнцвэрт байдал) –ийн чиглэлийн үүрэг, 
амлалтуудын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий Байгаль 
орчны менежментийн дэд хороог найман гишүүний 
бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. 


